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COMUNICADO AMM Nº 47/2021 

Institui o Programa Educação e Família. 

PORTARIA Nº 571, DE 2 DE AGOSTO DE 2021 

Institui o Programa Educação e Família. 

 

AREA DE REFERÊNCIA: 

Administração, Educação, Planejamento, Contabilidade e Financeiro 

 

ASSUNTO: Institui o Programa Educação e Família. 

 

O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO por intermédio da PORTARIA Nº 

571/20211, Instituir o Programa Educação e Família, com a finalidade 

de, no âmbito das escolas públicas de educação básica, fomentar e 

qualificar a participação da família na vida escolar do estudante e 

na construção do seu projeto de vida, com foco no processo de 

reflexão sobre o que cada estudante quer ser no futuro e no 

planejamento de ações para construir esse futuro. 

Os princípios e Objetivos norteadores do Programa Educação e 

Família, estão nos artigos 2º e 3º, nos termos em que se apresentam :  

Princípios :  

I - promoção da educação como direito social básico; 

II - oferta de educação de qualidade para o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho; e 

III - protagonismo da família e da escola na garantia do 

direito à educação e na construção do projeto de vida do estudante. 

 

Objetivos:  

I - promover ações de formação que envolvam a família e os 

profissionais da educação; 

II - apoiar técnica e financeiramente as escolas participantes do 

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Educação e Família para a 

elaboração e implementação do Plano de Ação da escola; 

                                                             
1 Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-571-de-2-de-agosto-de-2021-335760760 
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III - promover ações que potencializem a participação da família na 

vida escolar dos estudantes; 

IV - apoiar a elaboração de materiais pedagógicos que valorizem e 

versem sobre a integração família escola; 

V - promover ações que visem à reflexão sobre a importância da 

família e da escola na construção do projeto de vida dos estudantes; 

VI - fomentar ações de fortalecimento do Conselho Escolar, 

qualificando a atuação dos conselheiros; 

VII - promover ações que ampliem o acesso às informações educacionais 

e financeiras das escolas públicas; 

VIII - contribuir para a consecução das Metas do Plano Nacional de 

Educação - PNE, de que trata o Anexo da Lei nº 13.005, de 25 de junho 

de 2014; e 

IX - contribuir para a consecução das premissas da Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC no que se refere ao projeto de vida dos 

estudantes. 

Constituem-se ações estratégicas para o alcance dos objetivos 

do Programa Educação e Família aquelas instituídas no artigo  5º. São 

Elas: 

I - PDDE Educação e Família: essa ação possibilitará o 

repasse de recursos financeiros a escolas selecionadas pelo Programa 

para viabilizar a execução do Plano de Ação: 

a) o Plano de Ação é o instrumento que organiza as 

atividades da escola, no qual são estabelecidos as metas, os prazos e 

os respectivos custos das atividades que devem ser realizadas 

(oficinas, cursos, palestras etc.); 

b) as escolas deverão elaborar o Plano de Ação de acordo com 

as orientações estabelecidas pela SEB; 

c) o Plano de Ação visa fomentar ações que valorizem a 

participação da família na vida escolar e no projeto de vida dos 

estudantes; 

d) os responsáveis por desenvolver cada uma das atividades e 

como será realizado o acompanhamento da execução para que se possa 

atingir os melhores resultados serão definidos no Plano de Ação; e 

e) os recursos financeiros do PDDE Educação e Família serão 

repassados conforme determinam as normas estabelecidas no 

PDDE, do FNDE; 
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II - Projetos de Formação: essa ação possibilitará a 

realização de processos permanentes e constantes de aperfeiçoamento 

dos saberes, visando a qualificação da atuação da família e dos 

profissionais da educação: 

a) quando previstos no Plano de Ação, os Projetos de 

Formação poderão ser realizados no âmbito da escola; 

b) os Projetos de Formação também poderão ser realizados no 

âmbito da SEB por meio da oferta de cursos em ambiente virtual de 

aprendizagem; e 

c) as ações de formação poderão ser realizadas de forma 

presencial, híbrida ou a distância, constituindo-se em oficinas, 

cursos, palestras e webconferências, além de outras atividades afins, 

a serem ofertadas para as famílias e para os profissionais da 

educação; 

III - Conselho Escolar: essa ação visa implementar 

atividades de fortalecimento do Conselho Escolar: 

a) o Conselho Escolar constitui-se no órgão colegiado da 

estrutura da escola que legitima a participação dos representantes 

das comunidades escolar e local, com destaque para a família; 

b) os conselheiros escolares participarão na elaboração e 

implementação do Plano de Ação da escola; e 

c) o monitoramento das atividades constantes no Plano de 

Ação da escola será realizado pelos conselheiros escolares, 

potencializando os resultados e o controle social das ações; e 

IV - Clique Escola: essa ação visa agilizar e democratizar o 

acesso da família e dos profissionais da educação às informações 

educacionais e financeiras da escola: 

a) o Clique Escola é um aplicativo para celular que 

disponibiliza informações educacionais e financeiras sobre as escolas 

brasileiras; 

b) o Clique Escola fornecerá elementos para potencializar a 

participação da família na escola; e 

c) a SEB investirá de forma contínua no aprimoramento das 

funcionalidades do Clique Escola. 

Informaçoes valiosas estão no capítulo das competências no 

qual traz atribuições da SEB, do FNDE  das Secretarias 

Municipais e Estaduais de Educação assim como das escolas 

municipais e estaduais.  
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As secretarias de educação, como condição indispensável,  

deverão formalizar a adesão ao Programa Educação e Família mediante 

assinatura eletrônica no Termo de Compromisso, a ser disponibilizado 

pela SEB/MEC no módulo PAR 4 do Sistema Integrado de Monitoramento, 

Execução e Controle - Simec. http://simec.mec.gov.br/login.php 

As escolas, após processo de seleção efetuados pelas 

respectivas secretarias de educação, deverão formalizar a 

participação no Programa Educação e Família por meio do preenchimento 

e envio do Plano de Ação, a ser disponibilizado no Sistema PDDE 

Interativo, no seguinte link: http://pdeinterativo.mec.gov.br/ 

A AMM alerta para a importância de alinhar os programas do 

município aos programas da União e do Estado uma vez que envolvem 

recursos, ações e responsabilizações e que juntos formam execução da 

política pública municipal de educação.   

 

 Atenciosamente,                          

      

Cuiabá, 04 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

              NEURILAN FRAGA 

              Presidente AMM 
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